Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 3 JUNI 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, schepen

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Schenking 8 oude PC's aan Samenlevingsopbouw. Goedkeuring.
Financieel beheer
2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting. Goedkeuring.
Beheer patrimonium en infrastructuur
3. Leveren en plaatsen van 5 verlichtingspalen 5m met verlichtingsarmaturen en 3
verlichtingspalen 8m met verlichtingsarmaturen in de Bossenberg + 2 verlichtingspalen met
verlichtingsarmaturen 5m in de Rotterijstraat te Ronse. Goedkeuring
4. Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II voor het opstellen van een
bodemsaneringsproject en de begeleiding, evaluatie en nazorg van de bodemsaneringswerken
voor de site Ninovestraat 175 te Ronse. Gunning.
5. Maaien voetbalvelden en onderhoud omgeving sportzone - goedkeuring gunning der werken
6. Proces-verbaal van oplevering "Opmaak van een Energieprestatiecertificaat voor publieke
gebouwen stadsbestuur Ronse en OCMW Ronse - goedkeuring
Economie
7. Verbod op de verkoop van levende dieren op de wekelijkse markt - principieel akkoord.
Goedkeuring.
Vrije tijd
8. Programmatie najaar 2019. Goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Schenking 8 oude PC's aan Samenlevingsopbouw. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
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Collegebeslissing van 27/05/2019 betreffende de verkoop van een 50-tal oude PC aan het personeel
van het lokaal bestuur Ronse.
Feiten/context/motivering
Mevrouw Marilène De Fruytier van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen VZW stelt de vraag of er 8
oude PC’s kunnen ingezet worden voor hun buurtwerking.
Adviezen/visum
Hiermee kunnen deze oude PC’s een nuttig tweede leven krijgen tot zolang de PC’s nog blijven
werken.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord om 8 oude PC’s te schenken aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen VZW.

Financieel beheer
2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 betreffende de belasting op huis-aan-huis
verspreiding van drukwerken met handelskarakter.
Relevante documenten
Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar
2019 –deel 1 - d.d. 3 juni 2019 ten bedrage van € 34.913,70
Besluit:
Artikel 1:
Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar
2019 –deel 1 - d.d. 3 juni 2019 ten bedrage van € 34.913,70 wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard.

Beheer patrimonium en infrastructuur
3.

Leveren en plaatsen van 5 verlichtingspalen 5m met verlichtingsarmaturen en 3
verlichtingspalen 8m met verlichtingsarmaturen in de Bossenberg + 2 verlichtingspalen
met verlichtingsarmaturen 5m in de Rotterijstraat te Ronse. Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/088 van de technische dienst van 23 mei 2019.
Offertes + plan Fluvius.

Feiten/context/motivering
-

Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg tussen de Mgr. Beylstraat en de Beaufaux
werd door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor het leveren en plaatsen van nieuwe
verlichtingsarmaturen en palen in de Bossenberg en de Rotterijstraat te Ronse.
Het ontwerp van Fluvius omvat de aanleg van de openbare verlichting bestaande uit het leveren
en plaatsen van 5 subsidieerbare verlichtingspalen 5m in kleur RAL 7043 (dark grey) met
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-

-

-

verlichtingsarmaturen Micro Luma 4000K – DN10 - 2500LM – 22W (koud wit) voor de
fietspadverlichting en het leveren en plaatsen van 3 verlichtingspalen 8m in kleur RAL 7043
(dark grey) met verlichtingsarmaturen Micro Luma 4000K – DN10– 3500LM – 28W (koud wit)
in de Bossenberg te Ronse. Deze verlichtingsarmaturen hebben een dimmogelijkheid tussen
23u en 6u.
Daarnaast omvat het ontwerp het aanleggen van de openbare verlichting bestaande uit het
leveren en plaatsen van 1 subsidieerbare verlichtingspaal 5m in kleur RAL 7043 (dark grey) met
armatuur Micro Luma 3000K – DN10 – 2500LM 22W (warm wit) voor de fietspadverlichting en
het leveren en plaatsen van 2 verlichtingspalen 5m in kleur RAL 7043 (dark grey) met
verlichtingsarmaturen Micro Luma 3000K – DN10 – 2500LM – 22W (warm wit) in de
Rotterijstraat te Ronse. Deze verlichtingsarmaturen hebben een dimmogelijkheid tussen 23u en
6u.
Volgens het dossier opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostenraming voor de aanleg van de
openbare verlichting met 6 subsidieerbare verlichtingspalen en armaturen aan de fietssnelweg
€5.420,1 inclusief btw en voor de aanleg van de openbare verlichting met 5 niet subsidieerbare
verlichtingspalen en armaturen €5.090,25 inclusief btw wat neer komt op een bedrag van
€10.510,35 inclusief btw door de stad te betalen.
Voor de aanleg van 6 verlichtingspalen met armaturen langsheen de fietssnelweg zal de stad
de maximale subsidie aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen en dienen onderstaande
verbintenissen te worden aangegaan.
•
De aanvrager verbindt zich ertoe:
•
Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;
•
Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende
kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij
steeds de melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie
Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo);
•
Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (bv
bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen
aan de Provincie Oost-Vlaanderen;
•
Elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen;
•
Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te
geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren,
toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen;
•
De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de
werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte brengen.
De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over
de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv. persbericht, officieel
infietsen,…)
•
De bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie
wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder
toelating van de deputatie;
•
Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het
bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig Artikel:
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor het leveren en plaatsen van 5 verlichtingspalen 5m
met verlichtingsarmaturen en 3 verlichtingspalen 8m met verlichtingsarmaturen in de Bossenberg +
het leveren en plaatsen van 2 verlichtingspalen 5m met verlichtingsarmaturen in de Rotterijstraat te
Ronse voor de som van €10.510,35 inclusief btw en de gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het
dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
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4.

Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II voor het opstellen van een
bodemsaneringsproject en de begeleiding, evaluatie en nazorg van de
bodemsaneringswerken voor de site Ninovestraat 175 te Ronse. Gunning.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Relevante documenten
-

Het verslag van nazicht van de offertes van 24 mei 2019 opgesteld door de Technische Dienst.
De offerte van GEOLAB BVBA.

Feiten/context/motivering
-

-

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II voor het
opstellen van een bodemsaneringsproject en de begeleiding, evaluatie en nazorg van de
bodemsaneringswerken voor de site Ninovestraat 175 te Ronse” werd een bestek opgesteld door
de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.000,00 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 april 2019 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
o Amibo bvba, Kouter 114 bus 1 te 9800 Deinze;
o Artemis milieu, Stationsstraat 3 te 9750 Zingem;
o Bova Enviro+, Wellingstraat 102 te 9070 Destelbergen;
o Deweer Studie- en ingenieursbureau bvba, Lozelandstraat 14 te 9660 Brakel;
o Geolab bvba, Plaanstraat 1 te 9810 Eke-Nazareth;
o RSK Benelux, Zilverenberg 39 te 9000 Gent;
o Saneco bvba, Zwijnaardsesteenweg 61 te 9820 Merelbeke;
o Universoil, Oude Brusselseweg 73 te 9050 Gent.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 mei 2019 om 14.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 september 2019.
Er werden 2 offertes ontvangen:
o Artemis milieu, Stationsstraat 3 te 9750 Zingem (€ 9.900,00 excl. btw of € 11.979,00
incl. 21% btw);
o Geolab bvba, Plaanstraat 1 te 9810 Eke-Nazareth (€ 18.556,20 excl. btw of € 22.453,00
incl. 21% btw);
Tussen de 2 firma’s is er een groot verschil in de zaken die inbegrepen zijn in hun offertes.
Daarom waren deze niet te vergelijken. Om de offertes te kunnen vergelijken zijn de
hoeveelheden van de opgegeven posten uit de ene offerte overgenomen en vermenigvuldigd
met de eenheidsprijzen uit de andere offerte. Dit gaat om volgende posten:
o 48
uren
milieukundige
begeleiding
tijdens
de
uitvoering
van
de
bodemsaneringswerken,
o 33 grondanalyses (32 PAK-testen en 1 SAP-test),
o 8 grondwateranalyses,
o plaatsen van 12 meter monitoringpeilbuizen en afdekking met straatpotten,
o 2 keer een verplaatsingskost voor grondwaterbemonstering,
o 8 grondwatermonsternames.
Daarnaast zijn er 2 posten, waarvoor enkel Geolab bvba een globale prijs heeft opgegeven, uit
de vergelijking getild. Dit gaat om de opmaak van een stabiliteitsnota voor € 600,00 excl. btw
en de opmaak van het dossier voor cofinanciering voor € 1.312 excl. btw.
Na deze ingrepen kunnen de 2 offertes vergeleken worden op basis van de nagerekende
inschrijvingsbedragen:
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Artemis milieu, Stationsstraat 3 te 9750 Zingem (€ 18.167,65 excl. btw of € 21.982,86
incl. 21% btw);
o Geolab bvba, Plaanstraat 1 te 9810 Eke-Nazareth (€ 16.644,20 excl. btw of € 20.139,48
incl. 21% btw);
De Technische Dienst stelde op 24 mei 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Geolab bvba,
Plaanstraat 1 te 9810 Eke-Nazareth, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 16.644,20 excl. btw of € 20.139,48 incl. 21% btw, te vermeerderen met het bedrag van de
twee posten die uit de vergelijking van de offertes werden getild voor een bedrag van € 1.912,00
excl btw of € 2.313,52 incl btw.
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij budgetwijziging van 2019.
o

-

-

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 mei 2019, opgesteld
door de Technische Dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II voor het opstellen van een
bodemsaneringsproject en de begeleiding, evaluatie en nazorg van de bodemsaneringswerken voor
de site Ninovestraat 175 te Ronse” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde Geolab bvba, Plaanstraat 1 te 9810 Eke-Nazareth, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 16.644,20 excl. btw of € 20.139,48 incl. 21% btw, te vermeerderen met
€ 1.912,00 excl btw of € 2.313,52 incl btw voor de twee posten die niet in de offertevergelijking werden
meegenomen, namelijk de opmaak van een stabiliteitsnota en de opmaak van het dossier voor
cofinanciering.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
G238.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien bij budgetwijziging van 2019.
5.

Maaien voetbalvelden en onderhoud omgeving sportzone - goedkeuring gunning der
werken
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Relevante documenten
- Het verslag van nazicht van de offertes van 22 mei 2019 opgesteld door de Technische Dienst.
- De offerte van Tuinaannemer Verhellen bvba uit Ronse.
- De notulen van de gemeenteraad van 1 april 2019.
Feiten/context/motivering
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In het kader van de opdracht “MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING
SPORTZONE” werd een bestek met nr. W 314 opgesteld door de Technische Dienst.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING SPORTZONE), raming:
€ 79.925,00 excl. btw of € 96.709,25 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING SPORTZONE), raming:
€ 79.925,00 excl. btw of € 96.709,25 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (MAAIEN VOETBALVELDEN EN ONDERHOUD OMGEVING SPORTZONE), raming:
€ 79.925,00 excl. btw of € 96.709,25 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 239.775,00 excl. btw of € 290.127,75 incl.
21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 1 april 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019-509867 werd gepubliceerd op 3 april 2019 op nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 mei 2019 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 4 september 2019.
Er werden 2 offertes ontvangen:
- KRINKELS NV, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel (€ 120.506,00 excl. btw of € 145.812,26 incl.
21% btw voor de basisopdracht);
- Tuinaannemer Verhellen bvba, Dammekensstraat 194 te 9600 Ronse (€ 95.225,00 excl. btw of
€ 115.222,25 incl. 21% btw voor de basisopdracht);
De Technische Dienst stelde op 22 mei 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de basisopdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde
Tuinaannemer Verhellen bvba, Dammekensstraat 194 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 95.225,00 excl. btw of € 115.222,25 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2019 – AR 6130100 – beleidsitem
07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren 2020 en 2021.
Adviezen/visum
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 24
mei 2019.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
Voor 2022 advies te vragen aan stadsingenieur om zelf te doen ipv uit te besteden.
6.

Proces-verbaal van oplevering "Opmaak van een Energieprestatiecertificaat voor publieke
gebouwen stadsbestuur Ronse en OCMW Ronse - goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/094 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van oplevering van de
dienst “Opmaak van een Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen stadsbestuur
Ronse en OCMW Ronse”.

Feiten/context/motivering
-

Op 28 mei 2019 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door mevrouw
Nele Defoer, diensthoofd Mobiliteit & Duurzaamheid, overgaan tot nazicht van de dienst
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“Opmaak van een Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen stadsbestuur Ronse en
OCMW Ronse”.
Er werd vastgesteld dat de opdracht correct en binnen het gevraagde tijdsbestek is uitgevoerd.
Na beraadslaging
Besluit:
Enig artikel :
Akkoord te gaan met de oplevering van de dienst “Opmaak van een Energieprestatiecertificaat voor
publieke gebouwen stadsbestuur Ronse en OCMW Ronse” door bvba TECHNIMO uit Anzegem.

Economie
7.

Verbod op de verkoop van levende dieren op de wekelijkse markt - principieel akkoord.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986.
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de stad Ronse.
Feiten/context/motivering
Onze dienst ontving onlangs de vraag voor een (losse) standplaats voor de verkoop van levende
dieren (pluimvee) op de wekelijkse markten. Momenteel is er in het huidige marktreglement geen
artikel dat verwijst naar de toelating of het verbod op de verkoop van levende dieren op de wekelijkse
markt.
Adviezen/visum
Advies van de dienst milieu en de dienst lokale economie:
Dierenmarkten vallen onder de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 ; er zijn geen specifieke
voorschriften voor verkoop op markten.
Aandachtspunten
• er mogen geen honden of katten worden verkocht
• er mogen geen zieke dieren worden verkocht
• de dieren mogen geen verboden ingreep hebben ondergaan
• de zoogdieren moeten op de positieve lijst staan
• verkopers die op regelmatige basis dieren verkopen moeten een erkenning als
dierenhandelszaak hebben.
De erkenning is niet nodig voor:
• de verkoop van zelfgekweekte dieren
• de verkoop van uitsluitend vijvervissen
• de verkoop van konijnen en pluimvee bestemd voor menselijke consumptie
• de dieren moeten beschermd zijn tegen ongunstige weersomstandigheden
• de dieren moeten toegang krijgen tot vers drinkwater
• het transport van de dieren van en naar de markt moet gebeuren overeenkomstig de
wettelijke voorwaarden. Dieren die niet geschikt zijn voor transport, mogen niet vervoerd
worden.
Niettemin zijn er een aantal argumenten contra de verkoop van levende dieren – ook al is dit wettelijk
toegelaten:
• De handelaar kan de dieren op correcte wijze vervoeren, maar doet de koper dat ook?
• Verkoop op de markt leidt mogelijk tot impulsaankopen, zonder dat er geschikte ruimte en
huisvestingsmogelijkheden zijn.
• Als er een besmettelijke ziekte zou uitbreken (vogelgriep bijvoorbeeld), moet de stad zorgen
dat er toezicht is door een dierenarts.
Daarom lijkt het opportuun om geen levende dieren te laten verkopen op de wekelijkse markt en dit
ook zo op te nemen in het marktreglement.
Besluit:
Artikel 1:
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Principieel akkoord te gaan met een verbod op de verkoop van levende dieren op de wekelijkse
woensdag- en zaterdagmarkt.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met een aanpassing van het marktreglement waarin het verbod op de verkoop van
levende dieren zal opgenomen worden.

Vrije tijd
8. Programmatie najaar 2019. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid, inzonderheid de artikelen 22 § 1, 4° en de artikelen 55 tot 64 ;
het Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ;
Relevante documenten
de nota opgemaakt door de cultuurbeleidscoördinator de heer Jan Leconte dd. 28 mei 2019;
Feiten/context/motivering
dat een gevarieerd aanbod van het cultuurcentrum het integraal cultuurbeleid van de stad stimuleert
en de brede bevolking grotere kansen geeft om te participeren in combinatie met de vrijetijdspas ;
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de programmatie najaar 2019 van CC De Ververij.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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